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KAPOENEN																																																															kapoenenleiding@4desintjoris.be	 

Auke Vermeiren (Veva) 0471 29 70 96 

Lore Plateau (Feya) 0468 22 66 13 

Maurice Jacobs (Xebo) 0471 41 88 69 

Norah Kegels (Nala) 0491 93 07 71 

KABOUTERS																																																														kabouterleiding@4desintjoris.be	 

Fleur Engelen (Akela) 0494 87 72 04 

Fien Philipsen (Rikki) 0472 79 92 05 

Thomas Vandoosselaer (Bagheera)  

Fien Heggerick (Baloe)  0498 06 94 44 

Marie Bastiaens (Phao) 0471 38 50 61 

  



JONGGIDSEN																																																																								jogileiding@4desintjoris.be	 

Lynn Goedons 0494 59 11 66 

Yara Van Kolen 0492 04 32 33 

Hedda Jimenez 0488 10 77 67 

Paulien Bastiaens 0474 61 79 22 

Bas Deblock 0474 19 09 49 

GIDSEN																																																																												gidsenleiding@4desintjoris.be	 

Justine Jacobs 0471 26 24 98 

Nieke Steyaert 0478 09 39 99 

Femke Vandeputte 0471 97 15 60 

Anne Somers 0479 13 11 61 

GROEPSLEIDING																																																										groepsleiding@4desintjoris.be	 

Thomas Vandoosselaer  

Justine Jacobs 0471 26 24 98 

Nieke Steyaert 0478 09 39 99 

Femke Vandeputte 0471 97 15 60 

  

  



 
  

  
Beste ouders, leden en vrienden van de 4 

De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is van start gegaan. Dat 
betekent dan ook dat het weer tijd is voor het nieuwe boekske! Er staan een 
heleboel activiteiten op de planning en het kamp is weer in zicht. Houdt daarom 
ook de sociale media en mail in het oog om op de hoogte te blijven.  

Er zitten nog een paar drukke weken aan te komen maar we maken er nog een 
plezant jaar van!  

Nu het einde van het scoutsjaar er zit aan te komen willen we ook graag de 
leiding, de groepsleiding, Sinjoko, de ouders en de leden allemaal bedanken voor 
de inzet, de aanwezigheid en zoveel meer. 

We hopen jullie volgend jaar weer talrijk te kunnen ontvangen. 

Tot op één van onze komende activeiten! 

 

 

Groetjes,   

De groepsleiding 
groepsleiding@4desintjoris.be   
Thomas, Femke, Nieke en Justine 

 

 

 

 

 

 

OPROEP:  

Vriendinnetjes, zusjes, nichtjes,… van leden zijn altijd welkom om eens een zondagje te komen 
proberen bij onze scouts! 



 

Dag lieve kapoenen! Hier zijn we met alweer met het laatste boekske van dit jaar. 
☹"#$ Wat is het snel gegaan, toch? De tijd vliegt natuurlijk als je plezier maakt!! Maar 
geen zorgen, ook dit boekske staat boordevol leuke vergaderingen.J De leiding 
heeft er alvast superveel zin in. Hopelijk jullie ook!!! Tot snel!! 

XOXO Veva, Feya, Xebo en Nala 

6 maart 14u-17u : Piraten-vergadering 

Schip ahoy, piraatjes! Vandaag transformeren we onszelf tot stoere en dappere 
piraten. Verkleed jullie goed en hopelijk behalen we zo onze coole piraten-diploma’s!  

13 maart 10u-17u : Kapoenendag 

Het is kapoenendag!! Dat wil zeggen dat we vandaag superveel kapoenen van 
andere scoutsen gaan leren kennen, plezier verzekerd! 😊&'() Opgelet: vandaag is het 
een volledige dag scouts! 

20 maart 14u-17u : Oma en opa vegadering 

Opa’s en oma’ aan de top, het feesten kan niet op ♫ Vandaag toveren we ons om tot 
de iets oudere versie van onszelf. Wij zijn alvast super benieuwd hoe dat er zal 
uitzien! 😊&'() 

27 maart 14u-17u : Lentepoets 

Vandaag gaan we het lokaal goed kuisen en opruimen! Alle helpende handen zijn 
zeker welkom dus dit is ook een warme oproep aan de ouders. 😊&'() Maar geen 
zorgen, er zullen zeker ook spelletjes gespeeld worden!!! 

3 april 14u-17u : Grapjes-vergadering 

1 april kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons laten voorbij gaan. Het wordt een 
zondag vol leuke grappen en pranks. Warm jullie lachspieren maar al op want 
vandaag wordt het lachen, gieren en brullen! 😊&'()😊&'()😊&'() 

10 april 10u-17u : Talentenjacht-vergadering 

Dansen, zingen, het alfabet boeren,… iedereen heeft wel een talent. Maar wie wordt 
de winnaar van de Grote-Kapoenen-Talentenshow? Dat zullen we vandaag 
ontdekken! De leiding heeft er alvast superveel zin in! 😊&'() Opgelet: vandaag is het 
een volledige dag scouts! 

17 april : Pasen : Familiezondag 

GEEN SCOUTS. Vrolijk Pasen allemaal! Vandaag helaas geen scouts maar we zien 
jullie graag volgende week terug!  



 

 

24 april : Familiezondag 

Vandaag is het geen scouts. We missen jullie al zo hard en kijken enorm uit naar 
volgende week want dan zien we jullie allemaal weer terug! 

1 mei : Scherpenheuvel 

1…2…3…4…5…6…7…zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een kilometer… ♫
Smeer jullie wandelbenen maar al goed in, want vandaag wandelen we naar 
Scherpenheuvel. 😊&'() Meer informatie volgt! 

Zaterdag 7 mei : Frietjesavond 

Mmmh, vandaag staan er onze overheerlijke frietjes op het menu! Breng je mama’s, 
papa’s, ‘oma’s, opa’s, tantes, nonkels, broers en zussen mee zodat zij ook kunnen 
meegenieten van de lekkerste frietjes van het hele land! Dat wordt smullen! 😊&'() 
Meer informatie volgt! 

8 mei : Familiezondag 

GEEN SCOUTS. Omdat jullie allemaal zo goed hebben gewerkt op onze frietjesavond, 
verdienen jullie vandaag een dagje rust. Geniet ervan! 

15 mei 14u-17u : Leidingswissel 

Spannend, vandaag zal de vergadering er iets anders uitzien. Feya, Veva, Nala en 
Xebo zullen voor 1 dag niet jullie leiding zijn. Maar niet getreurd! Jullie zijn in goede 
handen! 😉+,-. 

22 mei 14u-17u : Paralympische Spelen 

Vandaag gaan we checken of de kapoenen even coole stunten kunnen uithalen als 
de echte paralympische kampioenen! 😊&'() 

29 mei 14u-17u : Fotoshoot-vergadering 

1…2…3… fotomodel!! Vandaag gaan we onze coolste poses bovenhalen en leuke 
foto’s trekken op verschillende locaties! Zeker komen dus!! 

4 juni 19u : Kampcafé 

Waar gaan we op kamp? Wat is het thema? Wie gaat er met ons mee? Al jullie 
vragen worden vandaag beantwoord tijdens het kampcafé. Vinden jullie het net zo 
spannend als wij? J 

11 juni 18u30-20u30 : Kapoenen zijn de baas – vergadering 

Vandaag draaien we de rollen een beetje om en worden de kapoenen voor 1 dag de 
leiding! Wat zal dat geven? 😊&'() Spannend!! (aan de ouders: geen zorgen, wij zullen 
nog altijd toezien dat alles in goede banen loopt😉+,-.) 

 



 

18 juni 18u30-20u30 : Party -  vergadering 

De kapoenen staan natuurlijk bekend als echte feestbeesten! Daarom staat er 
vanavond een zot feestje op de planning!! Warm jullie zangstem en dansbeentjes 
maar al op want jullie zullen ze nodig hebben.😊"#$% 

26 juni : Laatste zondag ☹'() 

Lieve kapoenen, dit is alweer de laatste zondag van dit scoutsjaar ☹"#$ Maaaaar… we 
gaan dit superleuk scoutsjaar zeker in schoonheid afsluiten! Meer informatie volgt! 
Opgelet: vandaag is het een volledige dag scouts! 

Kamp: 2 t.e.m. 9 Juli 

Dit zijn de data voor het kamp houdt dit dus zeker vrij! Meer info over het kamp 
krijgen jullie tijdens het kampcafé op 4 juli. 

 

Zo lieve kapoenen, aan alle mooie dingen komt een einde. ☹"#$ Maar niet getreurd, 
want er staat nog een kei-mega-super-vet-cool kamp op jullie te wachten!!! De 
leiding staat al te popelen om een hele week met jullie spelletjes te spelen en leuke 
dingen te doen!! Tot snel, lieve kapoenen! ( ps: we missen jullie nu al) 

Groetjes, de kapoenenleiding 

 

DE WET  

Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en ik wil alles samen doen. 

BELANGRIJK 

- Laat zeker iets weten als je niet kan komen. 

- Doe altijd je uniform aan, tenzij je deze nog niet hebt of verkleed komt.  

- Vergeet geen 4uurtje. 

- Vergeet geen mondmasker(s)  



 

 

 

 

 

 

 

Dit is alweer het laatste boekje van het jaar. Maar niet getreurd want er komen nog 
superleuke vergaderingen aan! 

Zondag 6 Maart: K3-vergadering (10u-17u) 

Vandaag ontdekken we of JIJ de K-factor wel in je hebt. We toveren ons 
helemaal om tot een echt K3-tje. Warm jullie benen en stem maar al op want 
die gaan we zeker nodig hebben! Kom als je favoriete k3’tje, we zijn 
benieuwd! Vergeet zeker je middageten en 4-uurtje niet. 

Zondag 13 Maart: Welpendag (10u-17u) 

Vandaag gaan we met alle kabouters en welpen van heel Merksem samen spelen. 
Suuuuper leuk dus! Vergeet zeker je uniform niet aan te doen, middageten eten en 
4-uurtje mee te nemen. 

Verdere info volgt nog via mail en/of WhatsApp.  

Zondag 20 Maart: Detective vergadering (10u-17u) 

Vandaag gaan jullie een groot mysterie oplossen. Wie heeft het gedaan, hoe is 
het gebeurd en waarmee? In deze vergadering gaan jullie het allemaal te 
weten komen …. Tover jullie om tot echte Sherlock Holmes ’s! 

Zondag 27 Maart: Lentepoets  

Vandaag wordt er hard gepoetst aan onze lokalen door de leiding. Jullie mogen 
leuke spelletjes spelen vandaag! 

Zondag 3 april: Ruimte vergadering (10u-17u) 

We bevinden ons vandaag in een hele andere dimensie van aliens en planeten. Kom 
allemaal verkleed als het gekste ruimtewezen dat er bestaat.  

PS. Vergeet je middageten en 4-uurtje zeker niet!  

Space-ige groetjes van de Kabo-leiding. 

Zondag 10 april: Sherlock Holmes vergadering (10u-17u) 

Haal de Sherlock Holmes in jezelf naar boven en neem je vergrootglas mee want 
vandaag gaan we op ontdekking. We gaan sporen zoeken en vanalles onderzoeken. 
Wat is er gebeurd? Wie is de dader? Wanneer is het gebeurd? 



 

 

Zaterdag 16 april: Spaghetti-avond 

Vandaag is het onze welgekende eetavond. Nodig heel jullie familie, jullie vrienden 
en kennissen allemaal uit want het wordt superlekker. Houd deze dag zeker vrij! 

Meer info volgt via mail en/of Whatsapp. 

Zondag 17 april: Geen scouts! 

Vandaag is het geen scouts. We zien jullie volgende week terug! Tot dan. 

Zondag 24 april: Like me vergadering (10u-17u) 

Jullie kennen het programma zeker wel! Ben jij team Caro of team Camille? 
Kom allemaal verkleed als je favoriete personage. Vergeet geen middageten 
en 4-uurtje mee te nemen! 

Zondag 1 mei: Scherpenheuvel  

Vandaag gaan we met zen allen wandelen naar Scherpenheuvel. Bereid jullie dus 
maar goed voor en smeer die beentjes al in. 

Verdere info volgt via mail en/of WhatsApp. 

Zondag 8 mei: So you think you can dance vergadering (10u-17u) 

Vandaag dansen we onze voeten ervan af. Haal je beste moves maar al naar 
boven en wees zeker aanwezig want we gaan het weer leuk maken samen. 
Vergeet ook zeker je middageten en 4-uurtje niet me te nemen voor de extra 
energie die we gaan nodig hebben. 

Zondag 15 mei: Kookvergadering (10u-17u) 

Vandaag gaan we onze beste kookkunsten naar boven laten komen. Neem 
allemaal iets van eten mee dat je niet meer nodig hebt en samen toveren we 
het om tot een top gerechtje. Middag eten meenemen hoeft dus niet voor 
vandaag, een 4-uurtje mag wel.  

Zondag 22 mei: Beestenboel vergadering (10u-17u) 

Van varkentjes naar katten naar vlinders en noem het maar op.  Allemaal 
leuke dieren! Vandaag verdiepen we ons in hun leven. Kom allemaal als jullie 
favoriete dier en vergeet zeker je lekkere middageten en 4-uurtje niet mee te 
nemen, want als we 1 ding weten over dieren is het wel dat ze graag eten.  

Zondag 29 mei: Olympische spelen (10u-17u) 

Haal de sporters in jullie naar boven want vandaag gaan we voor de gouden 
medailles! Kleed jullie sportief aan, doe sportschoenen en neem voldoende water 
mee. Vergeet ook zeker geen snacks en je lunch want dit zal je vandaag zeker nodig 
hebben.  



 

 

Zaterdag 4 juni: Kampcafé 

Vanavond komen jullie alles te weten over het kamp. Wat is het kampthema? Waar 
gaan we naartoe? Wie gaat er allemaal mee?  

Meer info en de exacte uren krijgen jullie nog te horen. 

Zaterdag 11 juni: Filmvergadering (18u30-20u30) 

Omdat de vorige filmvergadering niet kon doorgaan proberen we het nu nog eens 
opnieuw. Neem zeker een dekentje en een hapje en drankje mee.  

! Let op; het kan zijn dat de vergadering iets zal uitlopen omdat we natuurlijk 
niet in het midden van de film willen stoppen met kijken ! 
Zaterdag 18 juni: Slaapzak vergadering (18u30-20u30) 

Vandaag gaan we allerlei gezellige spelletjes spelen in onze slaapzak. Neem dus 
allemaal een slaapzak mee en doe comfortabele kledij aan. 

Zondag 26 juni: Laatste zondag 

Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing maar we kunnen al wel zeggen dat 
het superleuk gaat worden!  

Verdere info volgt nog. 

 

Kamp: 2 t.e.m. 9 Juli 

Dit zijn de data voor het kamp houdt dit dus zeker vrij! 

Meer info over het kamp krijgen jullie tijdens het kampcafé op 4 juli. 

 

 

  



 

 

Boodschap van algemeen nut: 

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten. 

- Leer zeker de wet vanbuiten. 

- Kom altijd in uniform of verkleed 

- Vergeet geen lunch en 4-uurtje 

 

Wet: 

Ik ben kabouter. 

Ik vind gedaan met al dat vechten, gedaan met goede en slechte. 

Allemaal samen, allemaal één, allemaal vrolijk, nooit alleen. 

 

Regels van de Hunkerbunker: 

Kabouter is netjes. 

Kabouter is vroom. 

Kabouter is blijgezind. 

Kabouter helpt graag. 

Kabouter zegt de waarheid. 

Kabouter heeft een leuke dag gehad! 

 

Openingslied: 

1,2,3,4 kabouters hebben veel plezier. 

1,2,3,4 kabouters kom naar hier. 

Want zonder vriendje bij de hand komt 

niemand in kabouterland. 

1,2,3,4 kabouters kom naar hier. 

 

 

  



 

 

Hier zijn we dan! Ons laatste boekje van het jaar… Ook al doet dit ons al veel 
verdriet, laten we ons nog helemaal gaan met de vergaderingen! Kom zeker om te 

ontdekken wat wij voor jullie in peto hebben.  

Zondag 4-5-6 maart: JONGGIDSENWEEKEND 

Zijn jullie er klaar voor? Want wij wel!!! Voor velen is dit het eerste weekend met de 
jogi’s, maar niet stressen. We gaan er een knaller van maken. Meer informatie kan 
worden teruggevonden in de ‘jonggidsenweekend brief’.  

Zondag 13 maart 10-17u: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…?  

Is het een vogel? Is het een vliegtuig ? Nee dat is het niet, het is (helaas niet) Mega 
Mindy die je aan de hemel ziet. Kom zeker met de fiets vandaag en vergeet geen 
lunchpakket & 4-uurtje.  

Zondag 20 maart 10-17u: Shrek vergadering 

Het cinematische meesterwerk dat in het jaar 2001 de 
gehele wereld omver heeft geblazen, maar dan in de vorm 
van een vergadering gegoten, speciaal voor jullie, onze 
favoriete jogi’s. Voldoende voeding en drinken is aangeraden 
om deze vergadering te overleven.  

Zaterdag 26 maart: Croque en roll  

De jaarlijkse verkoop/activiteit waarbij we heerlijke croque-monsieurs gaan maken, 
meer informatie hierover zal nog volgen a.d.h.v. een brief. Houd alvast je dag vrij 
want dit is belangrijk voor ons mega leuk kamp te financieren.  

Zondag 27 maart: familiezondag en lentepoets  

Omdat de jogi’s zo goed hebben gewerkt gisteren, is het voor onze tak een rustdag. 
Maak hier zeker gebruik van, want volgende week is het verrassingsvergadering. 
Vandaag gaat ook onze jaarlijkse lentepoets door op het lokaal. Ouders en 
sympathisanten (ook jullie, jogi’s) zijn welkom om mee te helpen om onze lokalen 
weer spik en span te maken. Meer info volgt nog.   

 

 

 

  

  

  

  



 

 

Zondag 3 april 10-17u: verrassingsvergadering  

Wat we tijdens deze vergadering gaan doen blijft nog een 
verrassing! Spannend héeeeeeee. Gaan we er iets sportief 
van maken of gaat het juist iets lekker lui zijn? Dat het 
weeral supercool gaat zijn, is gegarandeerd. Zoals (bijna) 
altijd, niet vergeten om eten, koekje of fruit en een 
drankje mee te nemen. 

Zondag 10 april 10-17u:  Jogi’s got talent! 

Wie kan er mooi zingen? Wat is een verbazingwekkend talent dat een van jullie al 
die tijd al heeft verstopt? 1 ding is zeker, we komen er deze vergadering samen 
achter. Geen voedingsstoffen vergeten meiden.  

Zondag 17 april: Pasen  

De lieve paashaas komt vandaag langs dussss zal de leiding het te 
druk hebben met overheerlijke eitjes te zoeken. Vandaag dus GEEN 
SCOUTS. Fijn Pasen iedereen!  

 

 

 

Zondag 24 april: Familiezondag 

Vandaag is het geen scouts. Tot volgende week! 

Zondag 1 mei: Scherpenheuvel  

Onze jaarlijkse trektocht naar het verre scherpenheuvel staat vandaag op de 
planning. Wij duimen alvast op goed weer en zullen jullie meer informatie bezorgen 
a.d.h.v. een brief.  

Zondag 8 mei 10-17u: Bob de bouwer  

In deze vergadering gaan wij voor eens en altijd bewijzen dat de 
meiden van de 4 even goed of zelfs beter dan Bob kunnen 
bouwen. Krachtvoer is hiervoor een vereiste dus vergeet dit zeker 
niet. Ook drinken en een snack zijn van harte welkom.   

	

 

 

 

 



 

 

Zondag 15 mei 10-17u: wie wordt de volgende ketnetwrapper?  

Welke kingsize coole Jogi zal de nieuwe ketnetwrapper worden? Dat is de vraag voor 
vandaag. Ken jij alle ketnetprogramma’s? Of ben jij mega goed in presenteren? Kom 
dan zeker verkleed als een echte ketnetwrapper. Vergeet zeker geen lunchpakket en 
vieruurtje mee te nemen. 

Zondag 22 mei 10-17u: Lazy Town vergadering 

Wie van jullie kent deze iconische serie van vroeger ? Voor zij die het niet kennen, er 
staan aflevering van in het nederlands op youtube J. Wat we juist gaan doen is 
moeilijk om uit te leggen want ja … Lazy town = lazy town. Wees in ieder geval niet 
lui en neem eten en drinken mee vandaag.  

Zondag 29 mei 10-17u: Benidorm Bastards  

Op onze laatste hele vergadering van het jaar zullen we het wat rustiger aan moeten 
doen. We zijn dit jaar gegroeid tot echte oude knarren! Trek 
je mooiste bomma outfit al maar aan want vandaag gaan we 
als oudjes door het leven.  

Vergeet zeker niet jullie vals gebit en lunchpakket mee te 
nemen!  

zaterdag 4 juni: Kampcafé 

Vandaag komen jullie meer te weten over het kamp. Dus we verwachten jullie talrijk 
aanwezig! Meer informatie volgt nog. 

Zaterdag 11 juni 19-21u: wa(te)r of the jogi’s  

Vandaag worden de Jogi’s opgeroepen om een grote oorlog te komen uitvechten aan 
het front. Vergeet geen kleren aan te doen die nat mogen worden. Waterpistolen of 
waterballonnen mogen ook altijd meegebracht worden! Tot snel soldaten. 

Zaterdag 18 juni 18-21u: BBQ en vrienden  

Wat is er nu beter dan barbequen en vrienden? Vanavond zullen 
we al samenkomen om 18 uur om samen te eten. Iedereen mag 
zijn eigen vleesje/ snack meenemen om op de bbq te leggen. 
Hmmmm 

Zondag 26 juni 10-17u: laatste zondag L  

We zijn spijtig genoeg aangekomen bij de allerlaatste vergadering 
van dit toffe jaar. Maar niet getreurd want dit wordt een knaller van 
een afsluiter! Meer info over deze zondag volgt in een brief.  

15 tot 26 juli: kamp!!  

We vertrekken op kamp! Verdere info volgt nog. 



 

 

BELANGRIJK!!!  

- Als je niet kan komen laat dit dan even weten voor woensdag!  
- Leer zeker de wet! Anders trakteren 
- Kom altijd in uniform of verkleed!!!  

De wet:  

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het avontuur, 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar, 
Wij willen samenwerken en beslissen, 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help waar ik kan, 
Ik wil winnen maar ik kan verliezen, 
Ik respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur, het materiaal. Ons voorbeeld zal 
ons hierbij helpen.  

 

 

  

Lynn  Yara   Bas   Hedda  Paulien 



 
 

  

6 maart (10:00 – 17:00): Derdejaars zijn leiding! 

Vandaag gaan onze 3de jaars (Lisa, Mirthe en Roos V.) eens leiding zijn. Verdere info 
ontvang je via deze 3 dames. Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

13 maart (9:00 – 15:00): Brunch @Bobo 

Vandaag zetten we ons gezellig rond de eettafel. Eten meenemen moet je vandaag 
niet! Neem wel allemaal 2 euro mee. (je mag ook storten op de rekening).  

18 maart: Gidsenbar  

Het is weer zover! Onze tweede gidserbar!! Deel zoveel mogelijk het evenement en 
vertel het door aan je vrienden. We verwachten van jullie dat jullie zeker tot 00u00 
helpen, vanaf dan mag je naar huis, maar we hebben ook na 00u00 alle hulp nodig 
die we kunnen krijgen. Dus smeek allemaal maar eens bij de mama en papa. Dan 
maken we er weer een knaller van! Meer informatie volgt nog… 

27 maart (10:00 – 17:00): Lentepoets  

Steek jullie handjes maar uit de mouwen! Vandaag laten we ons lokaal er weer spik en 
span uitzien. Alle helpende handen zijn vandaag welkom :)) Vergeet je lunchpakket en 
je 4-uurtje niet. 

1 – 3 april: Weekend  

We zijn er weer vandoor dit weekend. Maak jullie zakken al maar gereed want jullie 
leiding garandeert een top weekend! We houden jullie nog op de hoogte voor verdere 
informatie. Tot dan! 

10 april (10:00 – 17:00): LGBTQI+ vergadering  

Welkom dames en heren en ook welkom aan alle mensen die in transitie zijn van 
dames naar heren of van heren naar dames, of mensen die zich niet identificeren als 
dames of heren, of zich identificeren als zowel dames als heren. En ook welkom aan 
iedereen die zich op eender welke plaats bevindt in het spectrum tussen dames en 
heren… Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

17 april: Familiezondag 

Vandaag nemen we allemaal de tijd om even te ontspannen. We zien jullie graag 
volgende week terug!  

 

  

  

  



 

 

23 april: Four to the flour 

Wat is dat weer lang geleden! Hopelijk kan onze super duper coole fuif dit jaar wel 
weer doorgaan. Smeer de beentjes in want vanavond wordt er gedanst! Allemaal 
aanwezig zijn is de boodschap! 

24 april: Geen scouts 

We hebben er een lange avond opzitten. Vandaag is het daarom rustdag. Tot volgende 
keer! 

1 mei: Scherpenheuvel  

Het is weer tijd om onze jaarlijkse traditie verder te zetten. We maken samen een tocht 
naar Scherpenheuvel. Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

8 mei (10:00 – 17:00): Paardje in gallop vergadering 

Wat we vandaag gaan doen, blijft voorlopig nog een verrassing. Benieuwd wat er jullie 
te wachten staat? Kom dan zeker af! Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

15 mei (10:00 – 17:00): Tapevergadering  

Plak Plak Plak Plak… Vandaag gaan we eens goed tekeer met de tape. Bereidt jullie 
voor op een spannende vergadering. Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

22 mei (10:00 – 17:00): Strand van’t stad vergadering 

Met een ijsje in de hand, zonnen op het strand… We maken er een mega gezellige dag 
van! Nu enkel nog hopen op het goede weer. (ps: Er zal jullie nog een mysterie guest 
vergezellen vandaag) ;) Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje niet. 

29 mei: Familiezondag  

Vandaag nemen we allemaal de tijd om even te ontspannen. We zien jullie graag 
volgende week terug!  

4 juni (uren volgen nog): Kampcafé  

Vandaag komen jullie wat meer te weten over het kamp! Benieuwd wat er allemaal op 
de planning staat? Kom dan zeker even langs.  

11 juni (19:00 - 21:00): verjaardagsfeest! 

Iedereen is jarig vandaag en dat zullen we dan ook goed vieren. Neem zoveel 
feestspullen mee als je wil. We maken er een knaller van! 

18 juni (19:00 - 21:00): Gidsen@the movies 

Neem allemaal een lekkere snack en een dekentje mee vandaag want jullie leiding 
zorgt voor een heuse filmavond. Tot dan! 

 

 



 

 

24 juni: Gidsenbar  

Dit is onze laatste gidsenbar van het jaar en die willen we dan ook memorabel maken! 
Deel zoveel mogelijk het evenement en vertel het door aan je vrienden. We verwachten 
van jullie dat jullie zeker tot 00u00 helpen, vanaf dan mag je naar huis, maar we 
hebben ook na 00u00 alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus smeek allemaal 
maar eens bij de mama en papa. Dan maken we er weer een knaller van! Meer 
informatie volgt nog… 

26 juni: Laatste Zondag  

Het jaar is snel voorbij gegaan… Maar niet getreurd, vandaag genieten we nog eens 
voor een laatste keer met zen allen. Wat we precies gaan doen komen jullie binnenkort 
nog wel te weten. We houden jullie op de hoogte! Vergeet je lunchpakket en je 4-uurtje 
niet. 

3 – 15 juli: Kamp 

Woohoooo, het is eindelijk weer zover. We gaan op kamp! Verdere info volgt. 

 

DE WET  

In het spoor van de Gids willen wij samen in vriendschap een weg zoeken naar de 
grote stad der mensen.  
Vol aandacht en bewondering willen wij stil worden bij de ontdekking van de natuur en 
de ontmoeting van iedere nieuwe mens.  
Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om eerlijk, blij, trouw en handig mee te 
bouwen aan een nieuwe wereld waarin het steeds beter wordt om samen te zijn. 
 
 
	XOXO Anne, Nieke, Femke en Justine 


